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idéia de escrever este livro1 começou com uma piada tensa, aliás, um 
bocado de piadas tensas. Alguns anos atrás, graças a uma feliz conver-

gência de eventos e a uma curiosidade de longa data, fui parar no consultório 
de um especialista em biofeedback. Deitei num sofá e sensores foram presos à 
minha testa, aos meus dedos e às palmas das minhas mãos. Enquanto conver-
sávamos, víamos a tela de um computador, onde piscava uma série de números 
que pareciam uma versão barata dos cartazes luminosos da bolsa de valores. Os 
números registravam com precisão o quanto eu suava e eram atualizados várias 
vezes por segundo. Nunca tive que me submeter a um detector de mentiras, 
mas a idéia de responder a perguntas feitas por um estranho que analisava 
atentamente as minhas glândulas sudoríparas me deixou ansioso. Então, co-
mecei a fazer piadas.

O objetivo do exercício era, em parte, me deixar um pouco nervoso mes-
mo. A máquina à qual eu estava ligado registrava alterações em meu nível de 
adrenalina, o hormônio de “luta-ou-fuga” secretado pelas glândulas adrenais 
nas situações em que precisamos de um surto repentino de energia. O aumen-
to da adrenalina pode ser detectado de várias maneiras. Por exemplo: ela desvia 
o sangue das extremidades para o centro do corpo, e a queda de temperatura 
nas extremidades muitas vezes indica a liberação de adrenalina (daí os sensores 
em meus dedos). O suor também é um sinal que evidencia o aumento do nível 

A

PREFÁCIO

O quarto de Kafka

Quão ridiculamente escasso é o meu autoconhecimento 
se comparado, digamos, ao conhecimento que tenho do 

meu quarto. ... Não existe uma observação do mundo 
interior como ocorre com o mundo exterior.

KAFKA
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desse hormônio. Como a pele úmida conduz eletricidade com mais efi ciência 
do que a pele seca, os eletrodos nas palmas das minhas mãos, ao monitorarem 
as mudanças na condutividade da mesma, conseguiam detectar o quanto eu 
suava.

Os sistemas de biofeedback foram desenvolvidos para nos dar um novo 
tipo de controle sobre o corpo e a mente, permitindo que visualizemos nossas 
alterações fi siológicas de novas maneiras. Após algumas sessões, as pessoas que 
utilizam o biofeedback aprendem a elevar ou reduzir seus níveis de adrenali-
na de forma consciente, como se decidissem levantar um dedo ou dobrar um 
joelho. O cérebro está o tempo todo ajustando os níveis de adrenalina — só 
que em geral não tomamos conhecimento do processo, exceto por uma sensa-
ção subjacente de aumento de energia ou de calma.

Nos primeiros cinco minutos da sessão, meus níveis de adrenalina perma-
neceram no ponto médio do gráfi co, com alguns saltos ligeiros mas sem varia-
ções signifi cativas. Então, algo  — não me lembro o que foi — fez com que eu 
fi zesse uma piada. Nós dois rimos e logo depois notamos que um enorme pico 
havia aparecido no monitor. Contar a piada havia desencadeado uma onda 
de adrenalina em meu corpo. Ou teria sido o contrário? Talvez a elevação da 
adrenalina indicasse que eu estava me preparando para soltar a piada. Seja lá 
qual tenha sido a relação causal, minhas piadas e meus níveis de adrenalina 
estavam ligados por algum tipo de conexão química.

A importância dessa relação fi cou clara ao fi nal da sessão, quando o te-
rapeuta me deu uma cópia do gráfi co de meus níveis de adrenalina ao longo 
dos 30 minutos de nosso encontro. Era, para colocar de maneira simples, uma 
linha do tempo das minhas tentativas de ser engraçado: um gráfi co plano inter-
rompido por cinco ou seis picos. Olhei para aquele pedaço de papel e pensei: 
“Isto aqui é um vislumbre de mim, visto de uma perspectiva com a qual nunca 
tive contato.” Eu já sabia, havia muitos anos, que eu tinha a tendência de con-
tar piadas em certas situações sociais, em particular quando a formalidade do 
ambiente fazia com que o humor fosse algo arriscado. Mas nunca havia pen-
sado nessas piadas como gatilhos para uma reação química em minha cabeça. 
De uma hora para outra, elas deixaram de parecer apenas tentativas casuais 
de provocar risos e passaram a estar mais próximas à necessidade de uma nova 
dose para um viciado em drogas.

Eu sabia que esses picos de adrenalina eram só a ponta do iceberg. A cria-
ção e apreciação do humor são eventos de complexidade neurológica admirá-
vel, que envolvem muitas partes do cérebro e diversos mensageiros químicos. 
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, por 
exemplo, localizaram recentemente uma pequena região na parte frontal do 
lado esquerdo do cérebro que parece desencadear o sentimento de diversão;2
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enquanto tratavam uma paciente epilética de 16 anos de idade, aplicaram uma 
pequena corrente elétrica nessa região, o que fez com que ela passasse a achar 
graça em qualquer coisa que visse. Não era apenas o refl exo físico do riso: as 
coisas de fato pareciam engraçadas para ela quando a região era estimulada. 
(“Vocês são tão engraçados — parados aqui em volta”, dizia aos médicos atô-
nitos.) O riso em si envolve um conjunto complexo de ações musculares, e há 
cada vez mais indícios de que ele desencadeia a liberação de pequenas quan-
tidades de endorfi nas, os analgésicos naturais do cérebro. Mas fazer piadas 
durante uma conversa também exige uma sutil percepção das características 
da platéia, um tino para discernir seu tipo de senso de humor e estado mental. 
Essa imaginação direcionada ao exterior é, por sua vez, governada por outra 
parte do cérebro que, acredita-se, esteja danifi cada em indivíduos autistas, o 
que explicaria a difi culdade deles para manter relações sociais. 

Enquanto pensava nas piadas que fi zera no sofá do consultório de 
biofeedback, eu tinha o seguinte em mente: a cada uma delas, desenrolava-se 
um elaborado balé bioquímico em alguma parte da minha cabeça, uma dança 
que vinha evoluindo desde o meu primeiro sorriso, ou até antes disso. E agora 
eu vislumbrara, à medida que ocorria, uma subseção desse espetáculo interno. 
Quantas dessas pequenas coreografi as químicas aconteceriam em meu cére-
bro a cada dia? E a cada momento? E se eu pudesse observá-las, como fi zera 
com os picos de adrenalina do gráfi co, o que diriam a meu respeito? 

O biofeedback fez com que eu começasse esta jornada. Dediquei-me a 
encontrar a maior quantidade possível de gráfi cos, registros em tempo real e 
modelos tridimensionais de minha vida mental. Conversei com alguns dos 
principais neurocientistas do mundo e fi z-lhes a mesma pergunta que me 
fi zera: “De que maneira a compreensão do cérebro mudou o que eles pensa-
vam sobre si próprios?” Também encontrei profi ssionais de empresas de tec-
nologia e entusiastas amadores que abraçaram a idéia de que a ciência pode 
ser uma ferramenta para o autoconhecimento. Era um momento propício 
para fazer esta jornada. 

Nas três últimas décadas, a ciência nos deu visões incríveis da geografi a 
interna do cérebro, revelando a maneira extraordinária pela qual diferentes ta-
refas ativam regiões bem defi nidas do mesmo: reconhecer o rosto de uma pes-
soa querida, planejar uma lista de compras ou encadear uma frase. Até pouco 
tempo atrás, essas novas ferramentas científi cas haviam sido empregadas, em 
grande parte, para observar pessoas com lesões neurológicas e para avaliar os 
mapas mentais compartilhados por todos os seres humanos. Mas os cérebros 
são como impressões digitais3 — cada um de nós possui uma topografi a neuro-
lógica única. Hoje em dia, a tecnologia de que dispomos já nos permite ilustrar 
essa paisagem interna e sua verdadeira natureza. Em outras palavras, temos 



12 12    De cabeça aberta

ferramentas para explorar nossas mentes de modo individualizado, em toda a 
particularidade e inimitabilidade de cada uma delas. São ferramentas que, por 
meio da análise de nossas sinapses, ondas cerebrais e neurotransmissores, reve-
lam quem somos. Todos os cérebros humanos são capazes de gerar diferentes 
padrões de atividade elétrica e química. Essas novas ferramentas prometem a 
possibilidade de que cada pessoa descubra a aparência de seu próprio padrão 
cerebral e assim perceba o que este diz a seu respeito. 

É provável que você já tenha pensado em como suas conexões cerebrais 
se organizam. Ao longo do último século, a psicologia popular tem deixado 
de utilizar descrições fi gurativas das características mentais e passado a adotar 
uma maior especifi cidade fi siológica: o movimento, de certa forma, vai de Édi-
po para o neurônio. A própria adrenalina foi incorporada ao nosso vocabulário 
cotidiano, assim como a noção de que nosso corpo administra rápidas doses 
de substâncias químicas com o objetivo exclusivo de obter prazer. É comum 
alguém dizer que fez algo para sentir a descarga de adrenalina ou o “‘barato” 
da endorfi na. As propagandas de rádio anunciam, como se estivessem venden-
do xampu anticaspa, que esta ou aquela droga milagrosa tem a capacidade de 
alterar nossos perfi s neuroquímicos. Se você leu Ouvindo o Prozac, é provável 
que já tenha encontrado uma pessoa que parecia deprimida e depois pensado: 
“hum, serotonina muito baixa”. Mas essas reações são apenas palpites, feitos de 
modo muito grosseiro, sobre nossos estados fi siológicos internos. 

Existem dezenas de moléculas de informação em nosso corpo — neuro-
transmissores, hormônios, peptídeos — e cada uma delas altera de maneira 
fundamental nossas reações emocionais aos eventos externos, desencadeando 
todo tipo de resposta, desde o instinto de proteção das mães até o surto agitado 
de um ataque de pânico. As ferramentas que medem a todo instante os níveis 
dessas substâncias em nosso organismo poderiam nos ensinar algo sobre nossas 
habilidades emocionais? Elas poderiam nos ajudar a compreender nossos so-
nhos e fobias? Já aprendemos a rastrear mudanças em nosso estado de humor 
com precisão estatística, a explorar nossas memórias infantis e a exercitar nos-
sas mentes para mantê-las em alerta. Mas nossos temperamentos, memórias e 
percepções particulares derivam da atividade eletroquímica de nosso cérebro. 
O que poderíamos aprender acerca de nós mesmos se pudéssemos observar 
essa atividade de forma direta? Se fosse possível ver a aparência de nosso cére-
bro ao nos lembrarmos de uma experiência infantil esquecida há muito tempo, 
ao escutarmos nossa música preferida ou ao concebermos uma boa idéia?

As ferramentas que nos permitem visualizar o cérebro são verdadeiros mi-
lagres da ciência moderna, mas não são os únicos canais de investigação da 
nossa vida mental interna. A simples capacidade de compreender, a partir de 
informações mais detalhadas, a arquitetura interior do cérebro pode mudar o 
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modo como nos vemos. Parte desse processo consiste em separar as coreografi as 
mentais que experimentamos em uníssono no dia-a-dia. Quando não sabemos 
nada sobre o que de fato acontece em nossa cabeça, a atividade neurológica 
que experimentamos é invisível: estamos apenas sendo nós mesmos. Porém, 
quanto mais aprendemos acerca da arquitetura do cérebro, mais reconhece-
mos que o que ocorre em nossa cabeça se assemelha mais a uma orquestra4 do 
que a um solista — dezenas de músicos contribuem para a sonoridade geral. 
Podemos ouvir a sinfonia como uma massa unifi cada de sons, mas também 
podemos distinguir os trombones dos tímpanos, os violinos dos violoncelos. 
Para obter esse tipo de compreensão a respeito de nossa mente, não precisa-
mos de um aparelho de exames de imagem que custe um milhão de dólares. 
Basta aprender algo sobre os componentes do cérebro e seus padrões típicos de 
ativação. Esses componentes às vezes são regiões cerebrais especializadas; em 
outras ocasiões, são substâncias químicas, como a serotonina. Invariavelmente, 
certos estados de humor que nos acometem contêm uma mistura de ambos, 
resultam tanto de liberações neuroquímicas5 como de atividades previsíveis 
em regiões específi cas6 do cérebro.

À medida que aprendemos a detectar esses componentes cerebrais, co-
meçamos a reconhecer a quantidade de atividades simultâneas que ocorrem 
em nossa cabeça. Percebemos que as emoções que sentimos7 não são apenas 
reações ao mundo num dado momento, e sim algo mais parecido a uma dro-
ga que tem uma estranha vida própria. Isso é o que costumávamos chamar 
de nossas porções “racional” e “emocional”, e as duas nem sempre estão sin-
cronizadas. Hoje em dia, a neurociência nos fornece descrições mais precisas 
desses dois lados de nossas personalidades, mapeados em regiões específi cas do 
cérebro. Em vez de se dividirem em “racional” e “emocional”, nossas porções 
passaram a ser chamadas de “neocortical” e “límbica”.

Considere a seguinte situação, que é provável que já tenha lhe ocorri-
do muitas vezes. Você está de bom humor conversando com um amigo. Não 
está particularmente consciente de seu estado emocional mas ele está presente 
num segundo plano, fazendo com que seu diálogo fl ua livre e desimpedido. 
Seu amigo então faz um breve comentário sobre algo perturbador e um pouco 
preocupante. Não é o fi m do mundo nem traz nenhum risco de vida imediato, 
mas ainda assim preocupa. Talvez uma alusão a um congresso de negócios 
para o qual você não foi convidado ou ao prazo para o pagamento de um im-
posto que você se esqueceu. Qualquer que seja o caso, a notícia provoca uma 
sensação de queda em seu corpo; você se sente enfraquecido e afl ito.

Depois seu amigo diz alguma coisa que lhe surpreende ou distrai e a no-
tícia perturbadora escapa de sua memória imediata, sendo substituída por al-
gum outro pensamento. Nesse momento, algo estranho, não muito diferente 
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da sensação de déjà-vu, acontece em sua cabeça. Você sente o nervosismo em 
seu corpo e em sua mente, porém não consegue se lembrar do que o desenca-
deou. A sensação foi separada do pensamento. Ou então, dito de outra forma, 
você perdeu o pensamento, mas a sensação ainda está presente. Em geral, 
nesse tipo de situação você acaba por repetir mentalmente a seqüência da 
conversa — “Do que estávamos falando agora há pouco?” — e se lembra do 
assunto após alguns segundos; neste momento, seu estado mental parece se 
restabelecer, como se a sensação de déjà-vu cedesse e o tempo linear fosse 
reinstituído. Você ainda está ansioso, mas ao menos sabe por quê.

Esse tipo de descontinuidade ocorre porque o processamento cons-
ciente, a cada segundo de uma conversa verbal, acontece em uma parte do 
cérebro, enquanto as avaliações emocionais transcorrem em outro lugar. 
A maior parte de nosso foco imediato para gerar e compreender palavras 
faladas reside, de maneira geral, nos lobos pré-frontais do neocórtex, a par-
te mais recente do cérebro em termos evolutivos. (Duas pequenas regiões 
são em particular importantes: as áreas de Broca e Wernicke. A primeira é 
essencialmente dedicada à criação da fala, e a segunda, ao processamento 
das palavras ouvidas.) Porém, as emoções são em grande parte geradas nas 
áreas localizadas abaixo do córtex, na região chamada de “sistema límbi-
co”, enquanto alguns de seus efeitos corporais são desencadeados por uma 
camada ainda inferior, o tronco cerebral, situado no topo da medula espi-
nhal. A atividade dos lobos pré-fontais é na maioria das vezes gerada pela 
ação de neurônios que conversam entre si numa região muito pequena do 
cérebro, ao passo que o sistema límbico inicia uma sucessão de eventos que 
leva à liberação de substâncias químicas que trafegam por todo o corpo, 
incluindo um hormônio chamado “cortisol”,8 responsável por muitos dos 
males físicos causados pelo estresse duradouro. 

Assim, quando você escuta uma frase que induz ansiedade, duas reações 
são desencadeadas em seu cérebro: os centros de linguagem e de memória 
imediata decodifi cam o signifi cado da frase e o colocam em primeiro plano 
na sua consciência; enquanto isso, um sistema subcortical inicia a resposta de 
estresse, liberando cortisol e outras substâncias químicas por todo seu corpo. 
Os dois sistemas operam em velocidades diferentes.9 A atividade pré-frontal 
transcorre em milésimos de segundos e o sistema de estresse dura alguns se-
gundos, ou até mesmo minutos. É por isso que os dois podem sair de sincronia. 
Você pensa em algo estressante e logo em seguida se esquece daquilo. Os lobos 
pré-frontais conseguem operar com muita rapidez. No entanto, os sistemas 
emocionais fi cam para trás — ainda há cortisol navegando em sua corrente 
sangüínea 30 segundos após a notícia desaparecer de sua memória imediata. 
Por isso a sensação permanece viva em você.10




